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Entre el camp i l’aparador
쩠 Rubén i Diop tenen dos

쩠 El Nàstic els valora,

쩠 El porter i el mig no

anys de contracte, però
hi ha equips interessats

encara que no descarta
vendre’ls per fer calaix

tanquen portes, però ara
només pensen en grana

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 Si Ferrando vol mantenir el
bloc d’aquesta temporada, Rubén Pérez i Diop –dues peces
clau en aquest tram final– estan
cridats a ser importants la pròxima campanya. De totes maneres, malgrat que als dos jugadors els queden dos anys més
de contracte, no és segur que
vesteixin de grana la temporada que ve. El rendiment sorprenent de Diop –fitxat en el mercat d’hivern del Tours, de la tercera categoria francesa– ha fet
que diversos equips s’hagin interessat per ell. Ferrando va dir
que dos equips, un d’espanyol i
un d’europeu, li han trucat preguntant pel senegalès, i el Sevilla l’hi segueix els passos. «Que
es fixin en mi fa que tingui més
ganes de treballar i que estigui
més motivat per millorar», va
explicar ahir Diop, que recorda
que ara pertany al Nàstic i que
només pensa a signar el contracte professional l’1 de juliol
–ara té fitxa del filial– i complir
el contracte amb el Nàstic. «Ara
mateix el meu futur és clar, és
aquí, i no sé res d’ofertes. Si ve
algun club de primera i el Nàstic obté diners de mi, seria bo
per al club i per a mi, però si no,
continuaré aquí», assegura
Diop, que és «feliç» a Tarragona: «La gent m’estima i per fi un
club em dóna les ganes i l’alegria de jugar a futbol.» Ara, la
clàusula de rescissió del senegalès és de tres milions d’euros,
però quan signi el contracte
professional serà de cinc.
A Rubén el segueix el Saragossa. Dissabte, en el partit
contra el Granada 74, Manolo
Villanova, un dels informadors
del club aragonès, era al Nou
Estadi estudiant l’actuació del

Rubén Pérez, després del Nàstic-Celta. / TJERK VAN DER MEULEN

RUBÉN

«Estic molt a gust
aquí i vull complir
els dos anys que
em queden, i més
si és possible»
porter grana, que no va ser, ni
de bon tros, la millor del curs:
ell mateix admet que va alternar «aturades bones amb aturades dolentes i rebutjos bons
amb rebutjos dolents». Sigui
com sigui, Rubén només pensa
en el Nàstic: «Si Ferrando és el
tècnic, m’haurà de dir si comp-

DIOP

LA FITXA
쩠 Rubén Pérez

LA FITXA
쩠 Papakouly Diop

Edat: 27 anys
Temporades al Nàstic: 3 (des
del gener de la 2005/06)
Partits aquest curs: 9 (entre
que va començar lesionat i la
competència, no va debutar
fins a la jornada 32; des de
llavors no ha sortit de l’equip)

Edat: 22 anys
Temporades al Nàstic: 1 (des
del gener d’aquest any)
Partits aquest curs: 12 (tot i
tenir fitxa del filial, de seguida
es va guanyar la confiança de
Ferrando, i l’1 de juliol signarà
un contracte professional)

ta amb mi. Tant de bo que sí, ja
que jo estic molt a gust aquí i
vull complir els dos anys que
em queden, i més si és possible.» Tot i que per al porter aragonès fitxar pel Saragossa significaria tornar a casa, ara només pensa en el club grana, i ja
fa previsions per als curs que

ve: «El que ens ha succeït
aquesta temporada ens ha de
servir per no repetir els errors
l’any que ve. Si el curs que ve tot
surt bé i tenim més sort, podem
ser a dalt.» En el Nàstic valoren
molt positivament el rendiment que tant Diop com Rubén poden donar la temporada

Deu jugadors més tenen contracte per al curs vinent
A més de Diop i Rubén Pérez, a deu
jugadors de l’actual plantilla del Nàstic
els queda com a mínim un any més de
contracte amb el club tarragoní.
D’aquests, Medina, Abel Buades,
Campano i Jandro són els que més
han comptat per a César Ferrando
–amb gairebé tota seguretat continuarà
a la banqueta grana–, de manera que
el més segur és que compleixin el
contracte, tot i que no es pot descartar
la venda de Jandro, que interessa a

Papakouly Diop, durant el Nàstic-Racing de Ferrol. / XAVI JURIO

l’Sporting. Òscar Rubio i Calle també
tenen contracte i tot fa pensar que
continuaran, mentre que caldrà veure
si Ferrando compta amb els altres
quatre, Gorka de Carlos, Tortolero,
David Sánchez i Antonio López, que no
han tingut gaires minuts amb el tècnic
valencià. Per altra banda, Moisés va
pactar una renovació amb un mínim
de partits i de gols que ja ha complert,
de manera que si Ferrando el vol, serà
grana una temporada més.

«Que es fixin en
mi fa que tingui
més ganes de
treballar, però ara
sóc del Nàstic»
que ve, però són conscients
que vendre els dos jugadors suposaria una injecció econòmica molt important per afrontar
la nova temporada. Ferrando
vol fer sis o set incorporacions
per completar el bloc d’aquest
curs, i el fet de disposar de diner
fresc serà molt benvingut.

Diop participa en l’entrenament, tot i les molèsties
Tot i que gairebé se’l descartava per al
partit de diumenge al camp del
Tenerife (18 h, 33) per unes molèsties
al genoll esquerre, Papakouly Diop va
participar amb normalitat en
l’entrenament d’ahir al matí al Nou
Estadi –avui l’equip repeteix horari i
escenari–, que només va tenir les
absències dels lesionats de llarga
durada, Abel Buades, Tortolero i
Roberto. Diop, a més, va jugar en el
partidet que va tancar la sessió en el

teòric equip titular, ja que formava part
del triple pivot amb Medina i David
Sánchez, i tenia Campano i Adrián a
les bandes. Ferrando ja va anunciar
que faria jugar els millors, i no pas els
que han tingut menys minuts fins ara.
L’objectiu del Nàstic és tancar la
temporada de la millor manera possible
«per acabar amb bona imatge i tapar
la mala primera volta», tal com afirma
Rubén, i per «afrontar millor la pròxima
temporada», segons l’opinió de Diop.

